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Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
realizada em 15 de janeiro de 2015 às 10:00 horas.
Da ata da reunião realizada no dia 15 de janeiro de 2015, às 10:00 horas, na Sede da
Companhia na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1336, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo,
SP, com a presença dos seguintes membros: Márcio Garcia de Souza, Claudio Borin
Guedes Palaia, Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho, João Vinicius
Prianti, Silvio Tini de Araújo e João José Oliveira de Araújo, consta o seguinte:
I – INCORPORAÇÃO DA CBS PELA ALPARGATAS: Tendo em vista a
opinião favorável do Conselho Fiscal emitida em 13 de janeiro de 2015, os
Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta da Diretoria acerca
da incorporação da subsidiária integral CBS S.A. – Companhia Brasileira de
Sandálias pela Companhia (“CBS”).
II – RATIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO CONTROLE DA OSKLEN: nos
termos do laudo emitido pela PricewaterhouseCoopers, a aquisição de controle da
Osklen pela Companhia se enquadra no disposto no artigo 256 da Lei nº 6404/76,
razão pela qual os membros os membros do Conselho de Administração deliberaram
por submeter referida aquisição de controle à ratificação pela Assembleia Geral de
Acionistas da Companhia.
III – PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER
APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Tendo em
vista as deliberações acima, os Srs. Conselheiros decidiram submeter ao exame,
discussão e deliberação dos senhores acionistas, que se reunirão em Assembleia

Geral Extraordinária, a ser futuramente convocada, as seguintes matérias:
(i)
Incorporação, pela Companhia, de sua subsidiária integral CBS S.A. Companhia Brasileira de Sandálias, incluindo a aprovação dos seguintes itens:
a. Protocolo de Incorporação e Justificação a ser firmado pelas
administrações da Companhia e da CBS;
b. Indicação, constante do Protocolo de Incorporação e Justificação, do
perito especializado que procederá à avaliação do patrimônio líquido
da CBS e da elaboração do respectivo Laudo de Avaliação;
c. Laudo de Avaliação;
d. Incorporação da CBS pela Companhia; e
(ii)
Ratificação da aquisição do controle da sociedade Terras de Aventura
Indústria de Artigos Esportivos S.A..
IV - CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Os
Senhores Conselheiros decidiram pela convocação para realização da Assembleia
Geral Extraordinária no dia 02 de fevereiro de 2015, às 10:00 horas, em local a ser
indicado no Edital de Convocação. Por decisão unânime dos Conselheiros, foram
aprovadas as matérias colocadas em votação, autorizando-se a publicação e
apresentação à Assembleia Geral Extraordinária da proposta do Conselho de
Administração. Ficam autorizados todos os departamentos da Companhia envolvidos
a tomarem todas e quaisquer providências necessárias à implementação de tais
deliberações.

Declaro ser o presente cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 15 de janeiro de 2015.

Márcio Garcia de Souza
Presidente do Conselho de Administração
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